
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2017-01 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  12-01-2017 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College   
Onderwerp: AED’s (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
Toelichting  
Uit onderzoek van de Hartstichting (Reanimatie in Nederland 2016) blijkt dat medio de jaren '90 in 
de vorige eeuw slechts een schamele 9 % van de mensen overleefde van al diegenen die een 
harstilstand kregen. 
 
Dat is inmiddels anno 2016 gestegen naar gemiddeld 23 %. Drie factoren, volgens het onderzoek, 
zijn daarop van invloed: 
-het percentage omstanders dat start met reanimeren; 
-het aansluiten van een AED; 
-een schokbaar beginritme. 
 
Aanwezigheid van hulpverleners EN aanwezigheid van een AED is daarbij van groot belang. 
 
Onze gemeente Heerde doet mee in het zogenaamde 'Hartveilig Wonen' in Heerde. Het contract 
daaromtrent is door het college in juni 2016 verlengd tot 2020. Ook is in het onderhoud van deze 
AED's voorzien. De gemeente heeft haar rol als voorbeeld hiermee opgepakt en is in het bezit van 9 
AED's. O.a. aan de buitenkant van het gemeentehuis hangt zichtbaar een AED. 
 
Uit de kaart van het Rode Kruis blijkt dat in vele kernen van de gemeente Heerde een AED aanwezig 
is. Alleen Hoorn lijkt te ontbreken. Spreiding van het totaal aantal AED's binnen de gemeente is 
mogelijk een punt van aandacht. Een ander aandachtspunt / zorgpunt is het ontbreken van de 
goedkeuring van een aantal van de aanwezige AED's buiten eigendom van de gemeente Heerde. 
Niet helder is de beschikbaarheid van de AED's over de dagen van de week en de uren van de dag. 
Soms hangt een AED immers in een gebouw en soms daarbuiten, dat heeft gevolgen voor de 
inzetbaarheid van die AED. 
 
Een aantal vragen:  
1. Is het college met ons van mening dat elke kern in de gemeente minstens 1 a  2 

goedgekeurde AED's 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zou moeten hebben? 
 
2. Is het college het met ons eens dat het zaak is dat alle AED's in de gemeente goedgekeurd  

zouden moeten zijn? 
 
3. Is het college bereid een bestaande overzicht voor ons te produceren van de aanwezige 

AED's en bij witte vlekken in de gemeente acties in werking te stellen om een en ander op te 
laten lossen? 

 
4. Heeft de eerdere oproep van de Gemeente Heerde voldoende hulpverleners (vrijwilligers) 

Opgeleverd om de AED's op adequate wijze te gebruiken? 
 
Namens de fractie van de PvdA Heerde, 
Siebren Buist 



 
Antwoord (in te vullen door organisatie)  
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